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Inledning 

Kronoberg har trots finanskrisen under senare år seglat upp som en av landets främsta tillväxtregioner 

och vi har efter finanskrisen åter bra fart i våra företag och verksamheter. Vi kan dock inte andas ut 

riktigt än, nästa kris står inför dörren – vi har inte tillräckligt med kompetens i regionen för att kunna 

svara upp mot vår potentiella tillväxt. Det råder idag en stor mismatch mellan den kompetens som 

arbetslivet efterfrågar och den kompetens som finns tillgänglig, detta är inget unikt för vår region utan 

blir ett allt större problem i hela Europa. Kronobergs näringsliv präglas av en stark 

tillverkningsindustri, en stor offentlig sektor och företagstjänster såsom IT är på stark frammarsch, 

men tillväxten dämpas på grund av svårigheter att rekrytera rätt kompetens. 

Problem med kompetensglapp återfinns inom såväl det privata näringslivet som inom den offentliga 

sektorn. När det gäller vård och omsorg, står vi inför stora pensionsavgångar, människor som lämnar 

yrket i förtid samtidigt som vi har en alltför låg återväxt då få ungdomar söker utbildningarna. För att 

klara denna utmaning måste privata och offentliga aktörer samverka för att informera ungdomar om 

den framtida arbetsmarknaden och hjälpa dem göra välgrundade val. Vi kan aldrig tvinga våra 

ungdomar in i branscher eller yrken de inte vill men vi kan informera om var behoven finns, vilka 

kompetenser som efter frågas och vilka karriärvägar som finns och hur man når till dessa. 

Människors sätt att agera på arbetsmarknaden har förändrats under de senaste decennierna och inget 

tyder på att dessa trender är på väg att förändras. Allt fler känner behov av att byta arbetsuppgifter 

med jämna mellanrum, antingen på samma arbetsplats eller hitta en ny. Allt färre är därmed trogna 

sin arbetsgivare utan kan tänka sig att byta om en attraktivare möjlighet dyker upp. En annan sida av 

samma mynt kan vara att företagen försöker bli så konkurrenskraftiga som möjligt och måste då ha en 

stor flexibilitet i organisationen för att snabbt kunna ställa om och möta kundens behov. Det här leder 

till att projektanställningar, visstidsanställningar och anställningar via bemanningsföretag blir allt 

vanligare. Arbetsgivarna måste hela tiden hitta nya förmåner eller erbjudanden som lockar till sig de 

medarbetare man vill ha.1 

I Sverige står vi idag inför stora generationsväxlingar med 40-talister som skall lämna 

arbetsmarknaden och 90-talister som knackar på dörren. Kompetensprofilerna på dem som lämnar 

och dem som tillkommer ser olika ut vilket i sin tur leder till en strukturomvandling som påverkar 

                                                             

 

1 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 



Framtidens kompetensbehov – Vård och Omsorg                                                          Regionförbundet södra Småland 

 

 

 

	

3 
 
 

	

	

många branscher däribland vården. Hur tar man vara på de kompetenser som behövs så att de inte 

försvinner med människorna som lämnar arbetsmarknaden? Till detta kommer en allt större grupp 

med människor från olika länder som står utanför arbetsmarknaden, antingen för att vi i dagsläget är 

alltför dåliga på att ta vara på de kunskaper och kompetenser som de besitter eller för att deras 

kompetensprofiler inte stämmer överens med de behov som finns på arbetsmarknaden. Hur tar vi vara 

på resurserna på bästa sätt? 

Regionförbundets uppdrag kring 

kompetensförsörjningsfrågor 

Regionförbundet södra Småland fick 1 januari 2010 i uppdrag av näringsdepartementet att etablera 

kompetensplattformar (diarienummer 10/0125) för samverkan inom kompetensförsörjning och 

utbildningsplanering på kort och lång sikt. Bakgrunden till uppdraget var att det inte funnits någon 

sammanhållande funktion som arbetar med kompetensförsörjning sedan Länsarbetsnämnderna lades 

ner. 

Inom ramen för arbetet med kompetensplattformar ska Regionförbundet södra Småland ta fram 

kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner. Under 

hösten 2010 publicerade Regionförbundet en analys av ” Kompetensbehovet i södra Småland 2010”. 

Analysen var baserad på statistik och sekundärdata men har blivit väl mottagen i länet och lett till att 

en gemensam problemförståelse för de utmaningar vi står inför inom kompetensförsörjningsområdet i 

Kronoberg har tagit form. 

Utöver analysarbetet har en referensgrupp för frågorna bildats, kallad Kompetensforum södra 

Småland med aktörer från Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, fackliga organisationer, 

utbildningsaktörer och offentliga aktörer. Totalt finns cirka tjugo aktörer representerade och intresset 

är stort från fler att engagera sig. Gruppen träffas vid fyra tillfällen per år och har valt att vara operativ 

för att kunna kraftsamla inför de kommande utmaningar som regionen står inför. Utöver detta 

kommer ytterligare en grupp med direktrepresentation från näringslivet bildas under hösten 2011 som 

stöd och bollplank för arbetet med kompetensplattformen. 

Tematisk fördjupning 

Under hösten 2010 och våren 2011 anordnades en rad workshops med tematiska fördjupningar Vård 

och Omsorg, IT och Teknik och Industri.  Att det blivit just dessa tematiska fördjupningar beror på ett 

visat intresse och initiativtagande från branscherna att medverka och kraftsamla. För att dela med oss 
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av den information som framkommit och komplettera denna med statistiska underlag för att nå ut till 

en bredare grupp har vi valt att publicera dessa rapporter med tematiska fördjupningar. Det är viktigt 

att poängtera att underlagen från workshoparna är subjektiva och speglar deltagarnas erfarenheter, 

perspektiv och upplevelser vilket kan spegla hela branschens behov men det kan även vara så att det 

endast speglar den enskilda verksamhetens behov. 

 

Rapporten är skriven av Diana Unander-Nordle och statistiken är framtagen och bearbetad av Annika 

Sandström.  
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Metod 

Metoden bakom rapporten har dels varit att ta del av sekundärdata i form av sammanställningar av 

befintlig statistik och prognoser från olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen och andra nationella 

myndigheter, Svenskt näringsliv samt olika regioner runt om i landet. Mycket av materialet finns med 

från analysen Kompetensbehovet i södra Småland 2010 som publicerades i september 2010. Detta 

material har sedan kompletterats med information från den workshop som hölls angående framtidens 

kompetensbehov inom vård och omsorg den 22 september 2010, diskussioner kring arbetet med Vård 

och omsorgscollege samt andra typer av dialog med berörda parter under hösten 2010 och våren 2011. 

För att komplettera dessa perspektiv och bilder har vi valt att ta fram statistik från Statistiska 

centralbyrån (SCB) via vårt nya statistikverktyg MONA – detta material har sedan bearbetats och 

analyserats av vår samordnare för analys och uppföljning.  

MONA-systemet innebär kortfattat ett antal databaser innehållande individbaserad data över 

befolkningen i länet. Databaserna är sekretesskyddade och det krävs en särskild, avgränsad 

funktion/tjänst i organisationen för att få nyttja dem. Systemet samnyttjas i länet av kommunerna, 

landstinget, länsstyrelsen och regionförbundet.  Den stora fördelen med systemet, jämfört med 

offentliga statistikdatabaser, är att det går att korstabulera valfria variabler, och på så sätt få fram ny 

information. Vi kan till exempel se hur stor andel inom en viss yrkesgrupp som inte är verksamma på 

arbetsmarknaden och på vilket sätt (sjukskrivna, förtidspensionerade, arbetslösa etc.) och koppla detta 

till variabler som kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland. I de tematiska rapporterna har vi valt att 

presentera först och främst övergripande statistik på yrkesnivå. Vi har valt att helt gå ifrån redovisning 

på branschkod (SNI), eftersom vi tror att yrkesnivån ger en mer rättvisande bild i sammanhanget. Det 

gäller dock att vara medveten om att även yrkesregistret2 har sina brister, det finns till exempel yrken 

som inte specifikt hör hemma i en viss bransch, utan kan återfinnas i flera olika branscher. I de 

tematiska rapporterna har vi gjort en indelning utifrån vilka yrken vi anser huvudsakligen hör hemma 

inom vård och omsorg. 

 

                                                             

 

2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_1998A01_BR_X70%c3%96P9803.pdf 
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Den data som presenteras i kapitlet Statistik är hämtad ur en sysselsättningsdatabas för Kronoberg i 

MONA-systemet. Populationen i sysselsättningsdatabasen är boende och/eller arbetande i Kronobergs 

län. Vi får alltså med hela arbetskraften i länet, inklusive inpendlare. Av denna anledning skiljer sig vår 

data, till exempel när det gäller antalet arbetslösa, från AMV:s statistik, eftersom den är beräknad 

utifrån befolkningsunderlaget (lika med boende) i länet. Sysselsättningsdatabasen, liksom SCB:s 

sysselsättningsstatistik i övrigt, har två års eftersläpning. Det år som redovisas här är således 2009. 

Tabellerna i statistikkapitlet redovisar uppgifter om de som bor och/eller arbetar i Kronobergs län. En 

del av denna arbetskraft pendlar in till eller ut från länet. Statistiken är tänkt att ge en bild av utbudet 

av arbetskraft inom de tematiska områdena samt mer i detalj inom respektive yrkeskategori, därav 

redovisas dag- och nattbefolkningen sammantaget. 

Metoddiskussion 

Det finns en hel del problem med prognosarbete som är svåra att komma ifrån. Ett av dem är att det i 

samtliga prognosmetoder är svårt att fånga in hela kontexten och dynamiken som påverkar arbetslivet 

och därmed kompetensförsörjningen.3 Det finns en lång rad olika krafter som driver, påverkar och 

förändrar utvecklingen i arbetslivet i stort och mer specifikt inom olika branscher, verksamheter och 

organisationer. 

Att arbeta med statistik är inte helt oproblematiskt, förändringar av mätmetoder eller indelningar kan 

ge brutna trender och försvåra prognosarbetet. Statistiken är rena tal som ibland visar stora avvikelser 

som är svåra att förklara om man inte har kompletterande information, siffrorna förklarar inte heller 

orsak och verkan och kan därmed vara svårtolkade. Utifrån statistiska underlag är det lätt att dra fel 

slutsatser då siffrorna talar sitt tydliga språk medan det egentliga sambandet saknas.4 

För att undvika en begreppsförvirring har vi valt att definiera två begrepp som används frekvent i 

rapporten. 

Utbildning – när vi skriver om utbildning handlar det om formell utbildning i någon form, från 

                                                             

 

3 Thång, Ohlsson, Holmer (2010) 

4 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 
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grundskola till forskarutbildning, här inkluderas således allt från Yrkeshögskoleutbildningar till 

högskola och arbetsmarknadsutbildningar. För en djupare studie se kapitlet om utbildningslandskapet 

i länet.5 

Kompetens – med kompetens menas att tillämpa kunskaper och färdigheter på det sätt som krävs 

för att utföra en specifik arbetsuppgift. Det finns olika typer av kompetenser till exempel social 

kompetens som handlar om förmågan att samarbeta och kommunicera med andra människor och 

upprätthålla olika typer av relationer. Yrkesmässig kompetens beskriver vilka kunskaper och 

färdigheter som en person har eller bör ha för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift eller inneha 

ett specifikt yrke, dessa färdigheter och kunskaper kan antingen komma från formell utbildning eller 

erfarenheter och kunskaper som inte är dokumenterade. Strategisk kompetens handlar om förmågan 

att hantera nya situationer och arbetsuppgifter som uppstår på grund av förändringar av innehåll och 

arbetssätt osv. Internationell eller interkulturell kompetens blir också allt viktigare och handlar om att 

kunna agera i andra kulturer samt förstå och tala olika språk. Analytisk kompetens innebär att 

självständigt kunna lösa problem och tänka kritiskt. Entreprenörskompetens innebär att kunna 

identifiera möjligheter, vara kreativ och kunna gå från ord till handling samt kunna starta och driva 

verksamheter framåt och ha förmågan att engagera andra. Ytterligare en kompetens som blir allt mer 

efter frågad är ledarkompetens, vilken innebär att kunna organisera och leda människor i projekt eller 

verksamheter för att nå uppsatta mål.6  

                                                             

 

5 Kompetensbehovet i södra Småland 2010 

6 Kompetensbehovet södra Småland 2010 
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Statistik 

Andel förvärvsarbetande inom vård och omsorg 

Antalet förvärvsarbetande inom vård och omsorg var vid tiden för mätningen 16 192 personer vilket 

utgör ca 17,4% av den totala andelen förvärvsarbetande (dag- och nattbefolkning) i länet enligt 

yrkesregistret (totalt 92 885 personer). Då många i samband med tidigare rapporter har velat kunna 

följa specifika yrkesgrupper, har vi valt att presentera yrkena på en detaljerad nivå. Vi kan inte utläsa i 

vilken omfattning dessa personer är anställda, om de har heltid, deltid eller timanställningar, men de 

kvalitativa underlagen visar att en stor del av undersköterskor, sjukvårdbiträden m fl. har 

timanställningar. 

Tabell 1: Antal förvärvsarbetande 2009 per yrke enl. SSYK.  

YRKE SSYK4 TOTALT  YRKE SSYK4 TOTALT 

1228 Verksamhetschefer inom vård och 
omsorg 

347  3226 Sjukgymnaster m.fl. 194

1318 Chefer för mindre enheter inom vård och 
omsorg  

32  3228 Receptarier 126

2212 Farmakolog 1  3229 Övriga terapeuter 31

2221 Läkare 596  3231 Sjuksköterskor 
medicin/kirurgi 

74

2222 Tandläkare 108  3232 Operationssköterskor 43

2224 Apotekare 15  3233 Geriatriksköterskor 299

2225 Logopeder 19  3234 Sjuksköterskor, psykiatrisk 
vård 

186

2229 Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 36  3235 Röntgensjuksköterskor 44

2231 Barnmorskor 91  3239 Övriga sjuksköterskor 865

2232 Avdelningschefer, 
vårdavdelning/mottagning 

8  3240 Biomedicinska analytiker 130

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. 168  3461 Behandlingsassistenter m.fl. 399

2234 Barnsjuksköterskor 106  5131 Barnskötare m.fl. 1453

2235 Distriktssköterskor 288  5132 Undersköterskor, 
sjukvårdsbiträden m.fl. 

4113

2236 Andra sjuksköterskor med särskild 
kompetens 

16  5133 Vårdbiträden, personliga 
assistenter m.fl. 

3093

2491 Psykologer m.fl. 136  5134 Skötare och vårdare 2041

2492 Socialsekreterare och kuratorer 461  5135 Tandsköterskor 249

3221 Arbetsterapeuter 167  5139 Övrig vård- och 
omsorgspersonal 

194

3223 Dietister 15    
3225 Tandhygienister 48  Vård och omsorg, totalt antal  16192

 

Källa: MONA Kronoberg/SCB. 
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Yrkestillhörigheten som tabellen ovan visar bestäms av individens arbetsuppgifter vid mättidpunkten 

(se mer om SSYK på www.scb.se). Ledningsarbete klassificeras i olika nivåer beroende på ansvar. 

Chefer på mellannivå klassificeras i regel i övriga yrkesområden då merparten av arbetsuppgifterna 

har en annan inriktning än ledningsarbete. 

Generationsväxlingen och de kommande 

kompetensbehoven 

Det är alltid svårt att prognostisera de framtida behoven inom ett visst yrke eller en bransch men 

genom at studera antalet sysselsatta som är 55 år eller äldre kan man få en indikation på var de 

kommande behoven kommer vara som störst. En pensionsavgång innebär dock inte alltid en 

nyanställning då efterfrågan, strukturer och arbetsuppgifter förändras över tid.  

När det gäller vård och omsorg är även den demografiska utvecklingen en indikator på de kommande 

kompetensbehoven. Vi kan se en förväntad sysselsättningsökning inom vissa områden då 

befolkningen blir allt äldre vilket leder till en ökad efterfrågan på sjukvård, specialistsjukvård, och 

äldreomsorg. 

Tabell 2: Andel yngre/äldre än 55 år per yrke 2009.  

Yrke SSYK4 

Andel 
upp till 
54 år 

Andel 55 
år eller 
äldre Yrke SSYK4 

Andel 
upp till 
54 år 

Andel 55 
år eller 
äldre 

1228 Verksamhetschefer inom vård och 
omsorg 76,4% 23,6%

3226 Sjukgymnaster m.fl. 
74,7% 25,3%

1318 Chefer för mindre enheter inom vård 
och omsorg 75,0% 25,0%

3228 Receptarier 
52,4% 47,6%

2221 Läkare 66,6% 33,4% 3229 Övriga terapeuter 67,7% 32,3%

2222 Tandläkare 
70,4% 29,6%

3231 Sjuksköterskor 
medicin/kirurgi 64,9% 35,1%

2224 Apotekare 80,0% 20,0% 3232 Operationssköterskor 67,4% 32,6%
2225 Logopeder 68,4% 31,6% 3233 Geriatriksköterskor 76,9% 23,1%
2229 Övriga hälso- och 
sjukvårdsspecialister 55,6% 44,4%

3234 Sjuksköterskor, psykiatrisk 
vård 75,8% 24,2%

2231 Barnmorskor 70,3% 29,7% 3235 Röntgensjuksköterskor 90,9% 9,1%
2232 Avdelningschefer, 
vårdavdelning/mottagning 37,5% 62,5%

3239 Övriga sjuksköterskor 
81,4% 18,6%

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. 82,7% 17,3% 3240 Biomedicinska analytiker 63,1% 36,9%

2234 Barnsjuksköterskor 
73,6% 26,4%

3461 Behandlingsassistenter 
m.fl. 85,5% 14,5%

2235 Distriktssköterskor 60,4% 39,6% 5131 Barnskötare m.fl. 77,2% 22,8%

2236 Andra sjuksköterskor med särskild 
kompetens 75,0% 25,0%

5132 Undersköterskor, 
sjukvårdsbiträden m.fl. 78,0% 22,0%

2491 Psykologer m.fl. 
61,0% 39,0%

5133 Vårdbiträden, personliga 
assistenter m.fl. 78,6% 21,4%

2492 Socialsekreterare och kuratorer 83,1% 16,9% 5134 Skötare och vårdare 81,5% 18,5%
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3221 Arbetsterapeuter 82,0% 18,0% 5135 Tandsköterskor 67,5% 32,5%

3223 Dietister 
86,7% 13,3%

5139 Övrig vård- och 
omsorgspersonal 64,4% 35,6%

3225 Tandhygienister 87,5% 12,5% Vård och Omsorg, totalt 77,2% 22,8%
 

Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

I tabell 2 ovan redovisas åldersfördelningen per yrke 2009, de som här redovisas som 55 år eller äldre 

förväntas ha gått i pension före 2020. Störst andel över 55 år finns inom yrkena avdelningschefer (se 

notering om ledningsarbete under tabell 1) där mer än hälften av alla nuvarande chefer förväntas gå i 

pension de närmaste tio åren. När det gäller övriga hälso- och sjukvårdsspecialister förväntas närmare 

50% gå i pension och när det gäller receptarier, distriktssköterskor och psykologer ligger det på 

närmare 40%. 

Ser vi istället till antalet personer som kommer att gå i pension fram till år 2020 så är det andra 

yrkesgrupper som utmärker sig. 900 undersköterskor och sjukvårdsbiträden, 660 vårdbiträden och 

personliga assistenter, 370 skötare och vårdare och 200 läkare är idag 55 år eller äldre, och merparten 

förväntas därmed gå i pension inom de kommande tio åren. 

Totalt inom vård- och omsorgsyrkena är 22,8 procent av de förvärvsarbetande över 55 år, att jämföras 

med det totala antalet förvärvsarbetande (alla yrken) där andelen är 21,7 procent. 

För mer information om det kommande kompetensbehovet per yrke se Arbetsförmedlingens 

vägledningstjänst Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se där totalt cirka 200 yrken 

presenteras utifrån arbetsmarknadsläge och framtidsutsikter. Av dessa är cirka 40 yrken inom hälso 

och sjukvårdsområdet och ytterligare ett antal som ligger under benämningen socialt arbete. Här kan 

man utöver informationen om arbetsmarknadsläget och framtiden ta del av information om vad yrket 

innebär, vilka utbildningar som krävs, vad som är viktigt att tänka på i valet av yrke samt vilka 

liknande yrken som finns. 

Arbetslöshet, förtidspensioneringar och 

långtidssjukskrivningar 

Utöver de individer som är förvärvsarbetande finns också de som av någon anledning inte är 

verksamma på arbetsmarknaden. Tabell 3 nedan redovisar samlat antalet per yrke som är arbetslösa, 

förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna (endast yrken med 5 eller fler individer ej verksamma 

redovisas). Totalt för alla yrken inom vård- och omsorg är 1166 personer ej verksamma enligt 

kategorierna ovan. Gruppen förtidspensionerade utgör nära hälften, 556 personer. Siffrorna bygger på 

yrkesregistret i kombination med sysselsättning enligt SCB:s Ampak. 

 



Framtidens kompetensbehov – Vård och Omsorg                                                          Regionförbundet södra Småland 

 

 

 

	

11 
 
 

	

	

Tabell 3: Antal personer som är öppet arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 

förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna efter yrke 2009.  

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 431

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 262

5131 Barnskötare m.fl. 183

5134 Skötare och vårdare 132

3239 Övriga sjuksköterskor 28

3461 Behandlingsassistenter m.fl. 22

2492 Socialsekreterare och kuratorer 17

5139 Övrig vård- och omsorgspersonal 17

2235 Distriktssköterskor 9

5135 Tandsköterskor 8

3233 Geriatriksjuksköterskor 7

3234 Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 6

3231 Sjuksköterskor, medicin/ kirurgi 5

3221 Arbetsterapeuter 5

3226 Sjukgymnaster m.fl. 5
Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Gör man en jämförelse totalt sett mellan samtliga branscher när det gäller andelen långtidssjukskrivna 

så är inte mindre än 24% från vård och omsorgssektorn. Här finns således en grupp att arbeta vidare 

med. Går det att få tillbaka några av dessa individer in i arbetslivet? Hur kan man förhindra 

långtidssjukskrivningar eller åtminstone minska andelen markant? 

Utlandsfödda inom vård och omsorg 

Totalt inom vård- och omsorgsyrkena är 12,3% utlandsfödda, vilket är lägre än i befolkningen totalt 

sett (17% mellan 16-64 år). Det är stor variation mellan olika yrken, vilket tabellen nedan visar. Nästan 

en tredjedel av läkarna är utlandsfödda, men bara 4% av distriktssköterskorna. Andra yrkesgrupper 

med en hög andel (över 20%) utlandsfödda är tandläkare, avdelningschefer på 

vårdavdelning/mottagning samt röntgensjuksköterskor. Inom gruppen utlandsfödda är drygt 16% 

födda i ett annat nordiskt land. 
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Tabell 4: Andel utlandsfödda efter yrke 2009. Yrken med färre än 5 utlandsfödda 
individer redovisas ej. 
 
Yrke Andel utlandsfödda 
1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg 5,5%
2221 Läkare 31,8%
2222 Tandläkare 23,5%
2229 Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 15,0%
2231 Barnmorskor 9,6%
2232 Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 20,0%
2233 Akutsjuksköterskor m.fl. 6,0%
2235 Distriktssköterskor 4,0%
2491 Psykologer m.fl. 10,8%
2492 Socialsekreterare och kuratorer 7,9%
3221 Arbetsterapeuter 3,5%
3225 Tandhygienister 17,5%
3226 Sjukgymnaster m.fl. 8,5%
3228 Receptarier 5,1%
3240 Biomedicinska analytiker 14,2%
3461 Behandlingsassistenter m.fl. 14,4%
5131 Barnskötare m.fl. 10,3%
5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 13,3%
5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 14,8%
5134 Skötare och vårdare 9,8%
5135 Tandsköterskor 5,3%
5139 Övrig vård- och omsorgspersonal 10,3%
3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 9,2%
3233 Geriatriksjuksköterskor 10,7%
3234 Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 11,7%
3235 Röntgensjuksköterskor 20,8%
3239 Övriga sjuksköterskor 6,8%
Total 12,3%

Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Ser vi till vilken typ av yrken som har högst andel sysselsatta med utländsk bakgrund så ser vi att det 

främst handlar om yrken med hög utbildning, något som skiljer sig markant åt i jämförelse med andra 

branscher där de utlandsfödda framförallt återfinns bland yrken med låg utbildningsnivå.  

Den förändrade demografiska bilden i Sverige med en allt högre andel utlandsfödda ställer nya 

kompetenskrav på personalen inom vård och omsorg. En sjuksköterska eller läkare har inga särskilda 

krav på sig att kunna andra språk än svenska och engelska, men det anses fördelaktigt att anställa 

utlandsfödda inom vården just för att kunna bemöta utlandsfödda patienter. Därtill ställs allt högre 

krav på nya kunskaper, vaksamhet och behandling till exempel när det gäller ärftliga/genetiska 

sjukdomar, som inte finns hos ursprungssvenskar men som kan finnas hos invandrad befolkning.     
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Pendling 

Bland den förvärvsarbetande nattbefolkningen i vård- och omsorgsyrkena i Kronoberg, har 14 373 sin 

arbetsplats i länet och 711 pendlar till arbetsplats i annat län. 1108 personer pendlar från andra län till 

arbete i Kronoberg, varav det stora flertalet från angränsande län. De som i statistiken bor i ej 

angränsande län är troligtvis personer som veckopendlar och/eller har dubbelt boende med 

folkbokföringsadress i annat län. 

Flest inpendlare sett till antal finns i yrkena vårdbiträden och personliga assistenter, undersköterskor 

och sjukvårdsbiträden samt skötare och vårdare.  

Störst andel inpendlare sett till andel inom yrkesgruppen finns i yrkena psykologer, apotekare, 

behandlingsassistenter och socialsekreterare och kuratorer. 

Utbildningsnivåer och kompetensglapp 

När det gäller vård och omsorgssektorn så finns det yrken inom alla utbildningsnivåer. Några av de 

allra mest personalkrävande i antal har endast krav på gymnasienivå medan andra som läkare, 

tandläkare och så vidare kräver långa eftergymnasiala utbildningar. Ser vi till alla individer inom vård- 

och omsorgsyrkena har över hälften av de sysselsatta gymnasial utbildning som högsta avslutade 

utbildningsnivå. Drygt 36 procent har eftergymnasial utbildning (varav 0,4 procent forskarutbildning). 

Tabell 5: Utbildningsnivå totalt vård- och omsorgsyrken 2009, procent. 
Folkskola och 
grundskola Gymnasial  

Eftergymnasial 
<3 år 

Eftergymnasial 
mer än 3 år Forskarutbildning 

Uppgift 
saknas 

Ingår ej i 
utbildningsregistret 

Vård och Omsorg, total 
6,9 51,2 15,5 20,9 0,4 0,1 4,9 

Källa: MONA Kronoberg/SCB. 

Av de som har gymnasial utbildning som högsta avslutade nivå har merparten inriktningen hälso- och 

sjukvård eller socialt arbete och omsorg (55%). En stor andel har bred, generell utbildning (19%). Av 

de högskoleutbildade har 60% inriktning på hälso- och sjukvård. Drygt 10% har pedagogik och 

lärarutbildning och lika stor andel har inriktning på socialt arbete och omsorg.  

Enligt en analys som Tillväxtanalys gjorde under våren 2010 framkom det att det år 2020 kommer 

finnas ett glapp i Ljungby och Markaryd mellan det behov som finns av eftergymnasial kompetens 

inom vård och omsorg och det utbud av kompetenser som förväntas finnas om utvecklingen fortsätter 

i samma riktning som idag. Figuren nedan skall utläsas som att värden mellan 0,8-1,0 är lika med 

balans mellan efterfrågan och utbud av kompetens, ligger värdena över 1,0 råder det å andra sidan ett 
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kompetensunderskott. Ljungby står för den funktionella arbetsmarknadsregionen (FA-region) för 

Ljungby och Markaryd. Det kommer enligt prognosen råda balans i länets övriga kommuner.  

Tabell 6: Sysselsättning/befolkning år 2020 för olika inriktningar av eftergymnasial 

utbildning  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tillväxtanalys, 2010) 
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Kvalitativa underlag 

Underlaget i det här kapitlet är baserat på de minnesanteckningar som togs i samband med 

workshopen Framtidens kompetensbehov inom Vård och Omsorg den 22 september 2010.  Det är 

viktigt att poängtera att underlaget i det här kapitlet är baserat på deltagarnas subjektiva åsikter 

baserat på erfarenhet och upplevelse, snarare än kvantitativ fakta. Deltagarna på workshopen var 

totalt cirka femtio personer med olika yrkesfunktioner, det var allt från PA-specialister och chefer, till 

avdelningschefer och utbildningsanordnare, representationen kom från såväl kommun, landsting som 

privata vårdföretag. Workshopens andra hälft bestod av gruppdiskussioner där deltagarna delades in i 

fem olika grupper. Fördelningen baserades på att deltagarna skulle ha liknande yrkesroller för att 

därmed kunna jämföra uppfattningar och erfarenheter samt dela med sig av erfarenheter av arbetet i 

vardagen. Deltagarna från vård och omsorgssidan delades in i fyra grupper och utbildningsanordnarna 

delades in i en grupp.  Frågorna var desamma bortsett från fråga tre där utbildningsanordnarna fick 

besvara frågan om hur de matchar utbud och efterfrågan medan vårdgivarna fick svara på hur man 

prioriterar behoven ur utbildningssynpunkt. Frågorna följer i sin helhet nedan. 

1 Vilka behov av kompetenser ser ni på kort och lång sikt? 

2 Hur arbetar ni idag för att förutse behoven av kompetensförsörjning? 

3 Hur prioriterar ni behoven ur utbildningssynpunkt? (vårdgivare) 

Hur matchar ni utbud och efterfrågan? (utbildningsanordnare) 

4 Hur kan vi arbeta gemensamt för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden? 

5 Vilka ser ni som de största utmaningarna framöver? 

6  

Nedan följer en sammanfattning av vad de olika grupperna diskuterade, då fler grupper diskuterade 

liknande frågor har vi valt att inte presentera gruppdiskussionerna gruppvis. Några av grupperna valde 

att diskutera fråga för fråga medan andra hade mer övergripande diskussioner men vi har valt att 

fördela svaren under respektive rubrik. 

Kompetensförsörjningsfrågorna i länet på kort och lång 

sikt 

Pensionsavgångar och potentiella graviditeter är relativt lätt att räkna på, men en viss rörlighet på 

arbetsmarkanden är svår att förutse. Genom framräkningar av åldern på befintlig personal kan man 

lätt se hur många som kommer att saknas inom 5 år utifrån pensionsavgångar. Med 

generationsväxlingen kommer också en förändrad syn på arbetet och synen på en anställning. Vi 
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måste respektera att den nya generation som kommer in på arbetsmarknaden inte har samma tendens 

att stanna länge på respektive arbetsplats. För att få kompetent personal att stanna måste det finnas 

möjligheter till kompetensutveckling etc. och andra incitament. Verksamheterna måste erbjuda dem 

som jobbat i många år vidareutbildning för att utveckla dem som personer och i deras yrkesroller. 

Riktade kurser på några veckor med samma arbetssituation – typ en uppdragsutbildning på ca 10-15 

veckor, för att motivera de äldre och få ett erfarenhetsutbyte.  

När det gällde att definiera vilka kompetenser/yrkesroller som kommer efterfrågas framöver så var 

enigheten stor mellan de olika grupperna. Några menade att det var lätt att dela in behoven på kort 

och lång sikt medan andra ansåg att behoven kommer vara stora på både lång och kort sikt. Nedan 

följer en enkel indelning: 

Kort sikt: pensionsavgångar av specialistsjuksköterskor.  

På lång sikt: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor. 

Både lång och kort sikt: specialistpedagoger, undersköterskor, specialistundersköterskor och 

sjuksköterskor, operationssköterskor, läkare, distriktssköterskor, skötare/vårdare särskilt med 

inriktning funktionsnedsättning. 

Läkarbrist lyftes, det finns dock gott om sökande till AT-tjänster men när det gäller läkare med längre 

erfarenhet, överläkare etc. är bristerna stora. För att täcka upp behovet tar verksamheterna ibland in 

läkare från andra länder, detta fyller tomrummet men det uppstår en del problem på grund av 

svårigheter med språket när de skall kommunicera med patienterna. Deras kunskaper är oftast bra och 

de bidrar mycket positivt till verksamheterna. När det gäller läkare går idag mycket av deras tid till 

administrativa sysslor och allt mindre tid spenderas tillsammans med patienterna. En önskad 

utveckling från flera av deltagarna vid workshopen är att man tar bättre vara på den begränsade resurs 

som läkarna utgör och tillsätter annan personal att sköta den administrativa delen av arbetet. 

Undersköterskor efterfrågas bland såväl kommunala verksamheter som från landstingets 

verksamheter, men underlaget på sökande eller intresserade av utbildningarna är lågt. Många 

undersköterskor bör dock kompetensutvecklas när det gäller hantering av datorer samt kunskaper 

inom psykiatri. 

Ju mer kvalificerad hemsjukvården blir desto större blir efterfrågan på sjuksköterskor så 

strukturomvandlingen inom vård och omsorg skapar nya behov av personal. 

När det gäller specialistundersköterskor ansåg en grupp att grundutbildningen är alldeles för bred, det 

tar flera år att lära upp specialistundersköterskorna vilket innebär långa ”bredvidgångar”. 
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Övriga kompetenser som efterfrågades var kompetenser inom omvårdnad och omsorg. Samt 

kunskaper i KBT och andra behandlingsformer. 

Det är också svårt att locka till sig kompetent personal när de nya som kommer i alltför stor 

utsträckning erbjuds korta anställningar och inte tillsvidareanställningar och endast en liten andel 

erbjuds heltidstjänster. Det är ett av problemen med slimmade verksamheter.  

Utbildningsanordnarna ansåg det vara svårt att få fram ett helhetsbehov av vilka kompetenser som 

kommer efterfrågas på kort och lång sikt. Varje enhet/kommun ser enbart till sina egna behov. Som 

utbildningsanordnare är det viktigt att lyssna av kunden och försöka skapa sig en helhetsbild. 

Omvärldsbevakningen är viktig och att våga tänka nytt. Ett exempel är att den psykiska ohälsan finns 

överallt i samhället idag och därmed finns det ett behov av kunskaper och kompetenser inom många 

yrkesområden (inte bara inom vård och omsorg). För att få en bild av vilka behov av kompetenser som 

kommer att finnas krävs det att arbetslivet är aktivt och tar initiativet i 

kompetensförsörjningsfrågorna. I nya GY 11, finns ett nära samarbete med arbetslivet men 

verksamheterna är dåliga på att säga vad de vill. 

Linnéuniversitetet ser att uppdragsutbildningarna är alltmer efterfrågade och det berör då främst 

förbättringskunskaper i ledarskapsutbildningar. Hallands landsting har utbildat alla sina chefer inom 

området förbättring och förnyelse. Ny professur tillsätts inom just förbättring och förnyelse på 

Linnéuniversitetet. 

När det gäller Yrkeshögskolan måste behoven pekas ut tydligt och stärkas med hjälp av statistik och 

annat material då detta granskas vid tilldelningen av utbildningar. Så länge verksamheterna anställer 

outbildad personal syns inte det reella behovet och det kan vara svårt att få igenom behovet av 

utbildningarna. Här kan vård och omsorgsbranschen lära sig av andra branscher som är mer aktiva 

och visar på sina kompetensbehov på ett tydligare sätt. 

Hur ser kompetensbehovet ut och hur kan det tillgodoses 

Undersköterskorna har ofta låg utbildningsnivå (om någon utbildning alls). Många vikarierar sig in 

enligt ovanstående. Det måste till något för att lyfta kompetensen i den här gruppen. Som det är nu 

måste arbetsgivarna stå för kompetensutvecklingen för att kunna uppnå kvalitetskraven. Validering 

var en fråga som lyftes av flera grupper. Det är svårt att motivera anställda att som saknar utbildning 

att börja läsa en hel utbildning men finns det goda möjligheter till validering så att man genom sin 

yrkeserfarenhet kan förkorta studietiden och kunna tillgodose de kunskaper och kompetenser man fått 

via arbetet skulle flera vara villiga till vidareutbildning och vi skulle få en högre andel utbildad 
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personal. Valideringen efterfrågas av såväl arbetsgivare som anställda som vill valideras och det finns 

många såväl tidsmässiga som kostnadsmässiga vinster att hämta hem. 

Om arbetsgivaren kräver att man ska läsa vidare kan det bli en reell lönesänkning om man tar 

studielån och läser, bl. a på grund av att löneökningen sedan inte är stor efter erhållen ny examen och 

att den anställde dessutom har studielån att betala tillbaka. Hur kan man lösa detta på ett bra sätt, ge 

individerna incitament, ekonomiskt stöd eller bidrag så att vi inte riskerar att tappa dem till andra 

branscher? 

I en grupp diskuterades det exempel där redan anställd personal får sin utbildning betald till viss del. 

På CLV har man uppmuntrat personalen att söka spetskompetenskurser genom universitetet. Den 

studerande får då högskolepoäng, 15-poängs kurs i exempelvis diabetes uppmuntras sjuksköterskor att 

söka. Att läsa till distriktssköterskor uppmuntras också. Man kan få pengar till läromedel, men inte 

studierna betalda. 

Att erbjuda anställda möjligheten att läsa på distans en dag i veckan var något som diskuterades, så 

har man löst det inom en av verksamheterna som deltog i gruppdiskussionen. Med examensbetyget 

erhålls 1200 kr per månad i löneökning vilket upplevs som en morot. Som arbetsgivare måste vi 

försöka underlätta med en kombination av att läsa på distans och inte på helfart för att locka de redan 

anställda att läsa vidare. 

Ytterligare ett sätt att säkerställa framtida kompetensbehov kan vara söka sig närmre 

Linnéuniversitetet. Ett bra sådant exempel finns och kallas ULVE, utveckling och lärande vårdenhet.  

ULVE är ett samarbetsprojekt mellan universitetet, kommunen och landstinget. Syfte är att skapa en 

bro mellan teori och praktik, en sorts handledningsmodell. Flera grupper intygar att ULVE har varit 

fantastiskt bra, det tar tid och plats men skapar ett stort mervärde för verksamheten. Leder till en 

mindre osäkerhet hos praktikanter och handledare, det blir kortare introduktionstider och leder till en 

kompetenshöjning hos undersköterskorna. 

På operation på CLV har man genom ett annat samarbete med universitet så kallade studerandesalar. 

Med handledare kan man operera och få hjälp av operationssköterskor och läkare.  Det är ett bra sätt 

att knyta ihop utbildning och arbete och även få känna på hur studenterna är som personer. Det blir 

attraktivt att rekrytera dessa personer när de avslutat sin utbildning. 

En grupp poängterar att budgeten oftast har en mycket kortsiktig lösning och att långsiktiga 

satsningar sällan prioriteras, något som gruppen tycker borde ändras då långsiktiga satsningar oftast 

är mer kostnadseffektiva i det långa loppet.  För att kunna arbetar med mentorskap, erfarenhetsutbyte, 

kunskapsöverföring i den egna organisationen etc. så behöver det finnas resurser avsatta, det gör det 

sällan i dagsläget. 
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Det finns många goda exempel på kompetensutvecklingsinsatser när det gäller sjuksköterskor. Tyvärr 

finns det betydligt färre goda exempel och bra modeller när det gäller undersköterskor och andra 

yrkeskategorier. Trots detta får man inte glömma att dessa yrkesgrupper också behöver peppas och se 

sina framtidsmöjligheter. Kommunen gör så att de ställer höga krav på undersköterskeutbildning för 

att få fasta tjänster. I uppföljningssamtalen med undersköterskorna uppmuntrar arbetsgivaren till 

utbildning. Här kan man koppla in lärcenter och ställa resultatkrav för att öka undersköterskornas 

kompetens. 

Det är viktigt att alla har rätt utbildning för de arbetsuppgifter man har för att man ska behålla 

patientsäkerheten. Här drar gruppen en koppling till artikelserien om psykiatrin i Smp, det borde ju 

vara självklart att man ska vara utbildad för ett sådant yrke, men när bristen på personal är så påtaglig 

att ingen utbildad personal finns att rekrytera måste man gå på personlighet och lämplighet framför 

det faktum att man har rätt utbildning. 

Ett prioriterat behov är utbildning för vårdare/skötare – det finns egentligen ingen utbildning för den 

här gruppen längre men behovet finns och är stort. Problemet är även stort när det gäller människor 

som är specialiserade på att arbeta med människor med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Neurologi finns men det är inte alltid det som behövs. Få ungdomar som är intresserade av det här 

området. Behovet handlar mer om omsorg och stöttning än ren vård. 

Det är betydelsefullt att hitta en balans mellan utbildning och kompetens. Vid patienthantering är 

bemötande och social kompetens oerhört viktigt. Som patient har man högre krav nu för tiden, man är 

mer påläst tack vare nätet.  

 

Om man som anställd ser ett kompetensbehov är det väsentligt att påtala detta för ledningen, så att de 

ges chans att sätta in resurser. För att undvika vikariebrist på sommaren bör man gå ut tidigt med 

vikarieförfrågningar, hos exempelvis sjuksköterskeutbildningen.  

 

Kommunen har gemensamma träffar för nyutbildade sjuksköterskor för att täcka vårdbehoven under 

sommaren med vikarier. Detta är ett bra sätt att lära känna personen för en eventuellt fortsatt 

anställning.  

 

Ansökningsförfarandet bör professionaliseras och effektiviseras för att undvika några av de problem vi 

har idag: att sjuksköterskor som lämnar ansökan för vikariat ofta får osäkra svar från ex landstinget 

och att det tar så lång tid att dessa personer hinner hitta andra anställningar under tiden. Här ska 

understrykas att landsting och kommun är konkurrenter om samma kompetens. Undersköterskor är 
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lättare att få som sommarvikarier än sjuksköterskor. Sommarvikarier kan vara extra svårt att få med 

rätt kompetens. 

En grupp arbetsgivare diskuterade behovet av att gå samman i regionen för att göra mindre 

specialistutbildningar. Högskolan/universitetet måste samverka för att tillgodose behoven i länet – ett 

statligt ansvar. Universiteten måste bli mer intresserade av 15 h p fördjupningsutbildningar, inom tex 

neurologi. Utbildningarna ska svara mot arbetsmarknadens behov.  Går flera regioner ihop så kan man 

ställa krav på universitetet inom regional utbildning. Mycket av utbildningen kan ske på distans. . 

Bilda studiegrupper på olika ställen för att kunna ha de anställda kvar även om de läser mot ett annat 

universitet. 

Lönespridningen för dålig, Inte bara positivt med en hög ingångslön, det blir då svårare att öka sin lön 

och individen  måste känna en motivation och utveckling. Man måste bli en attraktiv arbetsgivare för 

att locka unga att söka tjänsterna. Alla tjänster måste vara tillsatta på arbetsplatsen, men det är inte 

alla som har det så. Lönen är inte lätt att konkurrera med, men det finns andra faktorer som gör en 

arbetsplats attraktiv, såsom flexibiliteten, möjligheten till insyn, en god arbetsmiljö, bra ledarskap och 

samt möjligheter till kompetensutveckling. 

Utbildningsanordnarna försöker stämma av efterfrågan av utbildningar inom området genom att ha 

en dialog med verksamheter i regionen. Utöver det är omvärldsbevakning viktig vad det gäller 

massmedias rapportering om kompetensbehov, förändringar av lagar och förordningar – då dessa får 

stor genomslagskraft inom vård och omsorg och påverkar behovet av utbildning. 

Det behövs framförhållning från branschen för att skapa kompetens. Utbildningar tar tid att etablera 

från idé till att första kullen studenter är färdigutbildade. Inom yrkeshögskolan ligger ledtiderna på ca 

tre år, på universitetsnivån kan det ta upp till åtta år från idé till färdig arbetskraft. 

Samverkansmöjligheter för att säkra 

kompetensförsörjningen 

Arbeta gemensamt gentemot politiken för att få upp frågan på dagordningen. Gemensam agenda, 

gemensam vision och ett gemensamt arbetssätt stärker branschen. De politiska besluten på nationell, 

regional och lokal nivå får stor påverkan på verksamheten. Viktigt att lyfta det frågor som är mest 

aktuella och få stöd och förståelse från politiken. Ingen gör det åt oss! 

Viktigt att vi arbetar gemensamt med vuxenutbildningen och ger människor möjlighet att omskola sig. 

Exempelvis äldreomsorgen lockar många lite äldre snarare än ungdomar. Utan en väl fungerande 

vuxenutbildning kommer vi definitivt inte att klara kompetensförsörjningen framöver. 
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Regionförbundet tog ett bra initiativ på Novischmässan där man gick samman och marknadsförde 

hela regionen i en monter. Gruppen återkommer till vikten av att marknadsföra hela regionen och inte 

bara enskilda kommuner.  

Samarbeta kring samverkan med skola/arbetsliv på samtliga nivåer – aktivt bjuda in till studiebesök, 

fadder/mentorskap redan i grundutbildningen. Ta emot feriearbetare från åk 9 till år 2 gymnasiet för 

att ge en bild av branschen. Gemensamma utbildningar för handledare i verksamheten, utrymme 

måste ges för att kunna utföra uppdraget. Tingsryd är ett gott exempel på hur man kan jobba 

tillsammans, både kommunchef, näringslivschef, skolchef och strateg. Avsatt medel för att jobba med 

detta. Det är stora svåra frågor men man har lyckats få med företagen och satt frågan på agendan.  

Nätverk en viktig del. Hur gör andra kommuner? Vad kan vi göra tillsammans och lära oss av 

varandra? 

På operation har man haft öppet hus vid flera tillfällen, något som riktat sig till sjuksköterskor som läst 

grundutbildningen och sen på sikt vill läsa vidare. Dessa öppet-hus dagar har varit uppskattade. 

Yrkesambassadörerna var ett bra exempel, men det var svårt att hitta lämpliga arenor och det 

projektet är slut.  

Ett förslag som flera grupper hade gemensamt var att låta regionförbundet skapa mötesplatser för 

vårdpersonal och deras potentiella arbetsgivare i syfte att säkra kompetensförsörjningen inom vården i 

framtiden. Det är viktigt att gå samman för att ge en positiv bild av både yrket och länet. Tillsammans 

kan vi bli ett attraktivt län, både kommunens och landstingets ansvar. Viktigt att vi är medveten om de 

statusproblemen som finns om vilka jobb som är mest attraktiva inom kommun och landsting. Finare 

att jobba inom Landstinget. Gemensamt arbeta för att höja statusen av yrken som helhet inom 

branschen och arbeta för högre löner. Stort ansvar följer yrkesrollerna och det syns inte i lönekuvertet 

för alla yrkesgrupper. 

Som arbetsgivare måste vi bli bättre på att arbeta strategiskt med sommarvikarier inom vården för att 

visa vilka vi är, att vi trivs tillsammans osv. Det kan till exempel handla om att visa att det finns 

någonstans att bo, ha en 1:a som de kan bo i, göra det enklare att flytta hit, viktigt att som arbetsgivare 

bli mer serviceminded. Viktigt att sommarjobben är roliga och lustfyllda. Medak (medflyttarservice) är 

också ett bra exempel på att locka hit personer till vården. Landstinget och Växjö kommun är 

medlemmar och har många samarbeten vilket ger ett mervärde för personer som är intresserade av att 

arbeta i regionen. 
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De största utmaningarna  

Här var samtliga grupper överens om vilka som är de största utmaningarna och vi har valt att 

presentera dem i punktform nedan; 

 Skapa attraktivitet inom yrkesområdet 

 Förståelse/förändringskunskap viktigt område 

 Språket är ett viktigt redskap inom branschen – dels måste alla kunna svenska men det är 

viktigt att det finns personal med goda kunskaper i andra språk för att kunna uppnå en säker 

vård och ett gott bemötande. Invandrarkvinnor en mycket viktig grupp till vården. 

 Vi kan inte förlita oss på vuxenutbildningen måste även få fler ungdomar att söka 

utbildningarna och yrken inom vård och omsorg 

 Pensionsavgångarna och kunna fylla på med andra människor. 

 Vad utstrålar vi? Våra värderingar. Vad står vi för och vad är viktigt. 

 Kultur, respekt, engagemang och kunskap. 

 Det finns många goda idéer på hur vi kan få in ungdomar i verksamheterna genom 

praktikplatser etc. men ibland sätter facket stopp. Hur gör vi för att få en gemensam förståelse 

och arbetssätt som kan gynna alla i det långa loppet? Tråkigt när det finns goda intentioner 

och hög motivation men att sedan allt bra tar stopp. 
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Utbildningslandskapet 

Det är svårt att ge en tydlig bild av hur utbildningslandskapet ser ut i en region då utbudet av 

utbildningar är i ständig förändring. Vi har dock försökt ge er en bild av hur det ser ut inför 

höstterminen 2011 men hoppas att du som läsare har överseende med att förändringar kan ske och vi 

har därför valt att lägga till länkar till utbildningsanordnare och samlingssidor för information för att 

du som läsare skall kunna hålla dig uppdaterad. 

Gymnasieutbildningar 

På gymnasienivå finns inom vård och omsorgsområdet ett yrkesprogram som går under namnet Vård 

och omsorgsprogrammet och ger eleven en grundläggande yrkesutbildning. Programmet har inga 

inriktningar men ger möjlighet till fördjupningar inom ramen för programfördjupning. Exempel på 

yrkesområden; 

- Akutsjukvård 
- Funktionsnedsättning 
- Hälso- och sjukvård 
- Äldreomsorg 

För mer information om Vård och omsorgsprogrammet se; 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.1254/2.1277/fakta-om-vard-

och-omsorgsprogrammet-1.120153 

I Kronoberg finns det möjlighet att läsa Vård och omsorgsprogrammet på fem skolor. 

- Haganässkolan (Älmhult) 

- Sunnerbogymnasiet (Ljungby) 

- Teknikum (Växjö) 

- Wasaskolan (Tingsryd) 

- Växjö Fria Gymnasium (Växjö) 

För mer information om dessa utbildningar se; http://gymnasium.kronoberg.se/ 
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Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning handlar om det livslånga och livsvida lärandet. De utbildningar som finns inom 

vuxenutbildningen utgår från individens, arbetsmarknadens och samhällets behov. I vuxnas lärande 

ingår såväl undervisning och vägledning som handledning och stöd i individens kunskapssökande 

samt bedömning och validering av den kunskap individen har. Inom ramen för vuxenutbildning finns 

dels mer grundläggande utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå för den som behöver 

komplettera en utbildning eller liknande och dels yrkesprogram. Yrkesprogrammen ger individen 

möjlighet till kompetensutveckling eller omskolning och det finns möjlighet att läsa hela 

utbildningsprogram eller enstaka kurser. 

I Kronobergs län finns det möjlighet att läsa Yrkesvux utbildningar inom ramen för vård och omsorg i 

följande kommuner. 

- Alvesta kommun - För mer information se; http://www.alvesta.se/Barn--Utbildning/Allbo-

Larcenter/Utbildningar/Yrkesvux-Omvardnad/ 

- I Ljungby kommun - För mer information se; 

http://www.sunnerbogymnasiet.se/default.asp?groupid=2008415142756109 

- I Markaryds kommun finns Undersköterskeutbildning på distans. För mer information se: 

http://markaryd.se/innehall/skola/barnomsorg/vuxenutbildningen/yrkesvux/yrkesvux 

- I Tingsryds kommun - För mer information se; http://www.larcenter.tingsryd.se/ 

- I Växjö kommun - För mer information se; http://vaxjo.se/Barn--Utbildning/Utbildningar-

for-vuxna/Gymnasial-vuxenutbildning/Yrkesutbildningar/ 

- Älmhult kommun - För mer information se; 

http://haganasvuxenutbildning.se/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Ite

mid=104 

Yrkeshögskola/Kvalificerade yrkesutbildningar 

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel och svara upp mot 

arbetsmarknadens behov. Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer: Yrkeshögskoleutbildning 

(Yh-utbildning) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning). 

 

KY-utbildningarna kan sägas vara Yh-utbildningarnas föregångare. KY-utbildningar har funnits sedan 

mitten av 1990-talet medan de första Yh-utbildningarna startade hösten 2009 efter att den nya 

yrkeshögskolan etablerats. KY-utbildningarna håller på att fasas ut och i framtiden kommer alla 



Framtidens kompetensbehov – Vård och Omsorg                                                          Regionförbundet södra Småland 

 

 

 

	

25 
 
 

	

	

utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh-utbildningar, men under en övergångsperiod (som 

längst till 2013) kommer båda utbildningsformerna att finnas. 

KY-utbildningar och Yh-utbildningar är likvärdiga och håller samma kvalitet. Däremot styrs KY och 

Yh-utbildningar av olika lagar och förordningar och de skiljer sig därför åt till exempel när det gäller 

poängsystem och examensbeteckningar. 

I Kronoberg finns idag 2 utbildningar inom Vård och omsorgsområdet. 

- Omsorgsassistent, specialkompetens inom funktionsnedsättningar, 300 YH-poäng (Växjö) 

- Skötare/boendestödjare i vuxen-, social- och rättspsykiatri, 400 Yh-poäng, (distans med bas i 

Växjö) 

För mer information se; www.yhsmaland.se eller www.yhmyndigheten.se 

Universitet/Högskola 

I vår region har vi ett universitet, Linneuniversitetet som slog upp sina portar den 1 januari 2010 efter 

en fusion av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Vård och Omsorg är en viktig del av det 

utbildningsutbud som finns på universitetet. Nedan följer en lista med de utbildningar som för tillfället 

är aktuella. 

- Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng (grundnivå) 

- Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap, 180 högskolepoäng (grundnivå) 

- Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng (grundnivå) 

- Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng (grundnivå) 

- Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng (grundnivå) 

- Socialt arbete, internationellt masterprogram, 120 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Socialt arbete, magisterprogram, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Socialt arbete, mastersprogram, 120 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng (grundnivå) 

- Specialistsjuksköterskeprogram, anestesisjukvård, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Specialistsjuksköterskeprogram, operationssjukvård, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Specialistsjuksköterskeprogram, ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Specialistsjuksköterskeprogram, distriktssköterska, 75 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Specialistsjuksköterskeprogram, intensivvård, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 
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- Specialistsjuksköterskeprogram, g vård av äldre, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Ungdoms- och missbruksvård, 180 högskolepoäng (grundnivå) 

- Vårdvetenskap, internationellt masterprogram, 120 högskolepoäng (avancerad nivå) 

- Vårdvetenskap, magisterprogram, 60 högskolepoäng (avancerad nivå) 

Utöver dessa utbildningsprogram finns ett brett utbud av kurser och utbildning på forskarnivå. För 

mer information se: www.lnu.se 

Arbetsmarknadsutbildningar 

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesinriktade utbildningar som syftar till att underlätta för den 

enskilde att få eller behålla ett arbete och ska motverka att brist på arbetskraft uppstår på 

arbetsmarknaden. Målgruppen är främst de som har varit arbetssökande under en längre period och 

således även deltar i antingen jobbgarantin för ungdomar eller jobb och utvecklingsgarantin. Det är 

den prioriteringsordning som gäller i dagsläget men utifrån utvecklingen i konjunkturen kan den 

snabbt ändras. Viss del av utbildningarna som ges är inom vårdområdet (undersköterska). 

 

För mer information om aktuella arbetsmarknadsutbildningar se: www.arbetsformedlingen.se 
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Vad är på gång i länet just nu? 

Det pågår en hel del kompetensutvecklingsprojekt i regionen på både kommunal och regional nivå. Vi 

har här valt att lyfta fram två exempel som kan fungera som inspiration för andra. 

H.E.L - Hela arbetslivet  inom Förvaltningen omsorg och 

hälsa i Alvesta kommun. 

Sverige har periodvis haft en hög sjukfrånvaro men i dag är den tämligen normal i ett internationellt 

perspektiv. Vård och omsorg utgör den grupp som har högst sjukskrivningstal men trots detta har 

arbetsmiljöproblemen i de typiska kvinnoyrkena undervärderats och det har överlag satsats mer på att 

förbättra miljön i andra branscher. Inom Förvaltningen för Omsorg och Hälsa i Alvesta kommun har 

det emellertid genomförts medvetna satsningar för att förbättra personalens arbetsförhållanden. Trots 

satsningar har förvaltningen den högsta genomsnittliga sjukfrånvaron i Alvesta kommun och även en 

relativt hög sjukfrånvaro i relation till andra kommuner och motsvarande förvaltningar i regionen. Det 

gäller i synnerhet verksamhetens korttidssjukfrånvaro. Med bakgrund av detta sökte man externa 

medel för att i ett helhetsperspektiv, och i samverkan med både egna samarbetsparter och det 

nationella nätverk som ska skapas, kartlägga behoven av och genomföra kompetensutvecklings-

insatser integrerat med en fortsatt verksamhets- och arbetsorganisationsutveckling på de 15-tal 

arbetsplatserna i förvaltningen, i syfte att sänka sjukfrånvaron. 

Projektet har tre huvudsakliga områden som prioriteras vilka är kompetens inom yrket, 

hälsosatsningar samt ledarskapsutveckling. Syftet med projektet är att förvaltningen i ett 

helhetsperspektiv, och i samverkan med såväl egna samarbetsparter som inom ramen ett nationellt 

nätverk av andra ESF-finansierade projekt, ska kartlägga behoven av och genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser integrerat med en fortsatt verksamhets- och 

arbetsorganisationsutveckling inom förvaltningen, i syfte att sänka sjukfrånvaron.  

Projektdeltagare, och målgrupp för kartläggnings- och utbildningsinsatser i mobiliserings- och 

genomförandefas, är samtliga drygt cirka 660 medarbetare på 15 arbetsplatser/enheter inom 

Förvaltningen för Omsorg och Hälsa i Alvesta kommun. Förvaltningen bedriver social 

omsorgsverksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning och missbruks- och 

beroendeproblematik. Organisationen har också ansvar för kommunal hälso- och sjukvård för 

personer boende i kommunala särskilda boenden, deltagare i kommunal daglig verksamhet samt 

personer boende i ordinärt boende. Cirka 75 % av verksamheten omfattar kommunal äldreomsorg. 
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För att förstärka helhetsperspektivet, och för att få in extern kompetens för att analysera orsakerna till 

de relativt höga sjukskrivningstalen, samt för att kunna genomföra relevanta utbildningsinsatser och 

verksamhetsförändringar under genomförandet, bygger projektet på en bred samverkan med ett antal 

samarbetsparter. Dessa parter är bland andra Ljungby kommun, Helsingfors  

universitet - Finlandssvenska kompetenscentralen (FSCK), Sverigehälsan AB samt Västerås 

Citysamverkan och förvaltningen för samhällsplanering i Alvesta kommun, genomförs under perioden 

15 september 2010 - 15 september 2012. 

Externa utvärderare för projektet är institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.  

För mer information kontakta: 

Anneli Harnegård 

Projektledare för projekt H.E.L 

Förvaltningen för OMSORG & HÄLSA 

Alvesta Kommun 

Parkgatan 6, 342 80 Alvesta 

Telefon; 0472-151 76, 070-308 93 29  Fax;0472-151 82 

Vård och omsorgscollege 

I samband med workshopen ”Framtidens kompetensbehov inom Vård och Omsorg” den 22 september 

2010 lyftes behovet av en mötesplats/forum för arbetsgivare och utbildningsanordnare att mötas och 

diskutera framtida satsningar. Det blev också mycket tydligt att något  måste till för att öka 

attraktiviteten för utbildningar inom vård och omsorgsområdet och då särskilt på gymnasial nivå  för 

bland annat undersköterskor och eftergymnasial nivå med fokus på specialiseringar. En möjlig 

utvecklingsväg som diskuterades var att försöka etablera Vård och Omsorgscollege (VOC) i regionen. 

Efter workshopen påbörjades därför en process för att lära sig mer om VOC och förankra 

samverkansformen i regionen. 

En arbetsgrupp drev processen vidare med representanter från Landstinget Kronoberg, Växjö 

kommun (både arbetsgivarsidan och utbildningssidan) samt Regionförbundet södra Småland. 

Studiebesök i Skåne har genomförts samt ett informationsmöte där representanter för kommunernas 

socialchefer, personalchefer, skolchefer och näringslivschefer, utbildningsaktörer, privata arbetsgivare 

samt Landstinget Kronoberg bjöds in för att förankra arbetet. Cirka 30 personer deltog och intresset 

var stort och de flesta medverkande ställer sig positiva till att arbeta vidare och vara delaktiga i arbetet 

med Vård och Omsorgscollege. 
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Parallellt med detta har en projektansökan på två år tagits fram för att få loss regionala medel för att 

driva processen vidare. Under första året handlar det främst om att förankra arbetet regionalt, hitta de 

aktörer som vill vara med i en ansökan om att bli certifierade som Vård och Omsorgscollege samt 

skriva den regionala ansökan. Under år två kommer arbetet att fokuseras kring att hitta en långsiktigt 

hållbar struktur för arbetet med det regional VOC och de lokala VOC som kommer att bildas. 

Projektägare för projektet är Landstinget Kronoberg, medsökande är Växjö kommun – intresset är 

dock stort från flera andra kommuner att vara med men på grund av tidsbrist och utan tillräcklig 

förankring står de inte med som medsökande. Ansökan lämnades in den 10 juni 2011 och beslut väntas 

i slutet av augusti/början av september 2011. 

För mer information om Vård och Omsorgscollege se www.vo-college.se 
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Analys och slutsatser 

Efter att ha studerat såväl statistiken som de mer kvalitativa underlagen anser vi oss kunna dra några 

slutsatser inom området Vård och omsorg och om de möjligheter och utmaningar som vi ser i relation 

till kompetensförsörjningsfrågorna. Först och främst ser vi en till viss del fragmenterad bild av hur 

kompetensbehovet egentligen ser ut. När det gäller utbudet av vård och omsorg i regionen så finns det 

tre stora grupper av arbetsgivare – Landstinget Kronoberg, de åtta kommunerna samt privata vård och 

omsorgsgivare. Det finns i Regionförbundets södra Smålands regi ett nätverk för 

socialförvaltningschefer där även Landstinget Kronoberg ingår men det finns få eller inga mötesplatser 

där offentliga och privata aktörer möts och diskuterar gemensamma frågor. Det finns inte heller något 

nätverk för personal- och HR-specialister där man kan diskutera och planera gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser och strategier. 

Det pratas ofta om att det måste göras mer för att locka fler ungdomar och vuxna till vård och 

omsorgsutbildningarna och det stämmer, men räcker det? Enligt statistiken så vård och omsorg den 

bransch som har störst andel långtidssjukskrivna och det projekt som Alvesta kommun driver som 

presenterats ovan visar att så även är fallet med kort sjukfrånvaro etc. så här finns det mycket att göra. 

Vad kan vi gemensamt göra för att öka statusen, möjligheterna till delaktighet och inflytande, förbättra 

arbetsvillkoren och arbetsmiljön för att dels få fler att stanna och trivas på sina arbetsplatser och dels 

locka nya att vilja söka sig till vård och omsorgsyrken. När det gäller kompetensglappen så har ett 

industriföretag möjligheten att flytta om man inte får tag i rätt kompetens, för aktörer inom 

framförallt primärvården är detta i princip omöjlighet och vi måste lösa problematiken på ett eller 

annat sätt. Ett sätt att hantera det på är genom att arbeta med kompetenskartläggningar och bli 

mycket bättre på att kommunicera ut vilka kompetenser det är som behövs, vilka utbildningsinsatser 

bör vi fokusera på osv för att kunna arbeta gemensamt för att hitta lösningar. 

Statistiken visar att vi har en relativt hög andel utlandsfödda inom vissa yrken inom vård och omsorg. 

Även om vi ofta hör att en stor andel av utlandsfödda läkare etc. inte får chansen att arbeta i Sverige så 

har vi kommit en bit på väg med ta vara på den kompetens som de utlandsfödda har inom vård och 

omsorg. Vad kan vi göra för att bli ännu bättre och inte bara inom vissa yrkeskategorier utan inom hela 

branschen och hur kan vi lära andra branscher att ta vara på högutbildade inom andra områden? 

Mycket är på gång inom området men många nya kompetensutvecklingsprojekt, Vård och 

omsorgscollege osv vi men få inte luta oss tillbaka och tro att det bara kommer att lösa sig, för det gör 

det inte. En högkvalitativt vård och omsorgsutbud är inte bara viktigt för den egna branschen utan 

även för andra branscher för att kunna locka hit andra viktiga kompetenser. Vi kan inte bara se till 

delarna, vi måste se till helheten.  
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Regionförbundet södra Småland 
är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i 

Kronobergs län. Vi är ett nav för regional utveckling med det övergripande 
uppdraget att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. 

Vår vision är ett gott liv i södra Småland.
www.rfss.se
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